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Kik vagyunk mi

SZAKÉRTŐK

Az Önök egyedi légnedvesítési  igényeinek megfelelő 
párásítási rendszereket tervezünk és gyártunk. A légnedvesítés 
szakértőiként szereztünk hírnevet azzal, hogy az utóbbi több, 
mint 45 év alatt ügyfeleink részére kereskedelmi, egészségügyi, 
ipari és egyéb technológiai  területen nyújtunk megbízható 
megoldásokat.

ÚJÍTÓK

Kiterjedt kutatási és fejlesztési munkával folyamatosan iparág 
vezető innovációkat vezetünk be, melyek nagyban javítják a 
levegő precíz szabályzással történő párásításának módszereit.

KÜLDETÉSBEN

Küldetésünknek tekintjük, hogy ügyfeleinknek magas szintű 
szolgáltatást és kiemelkedő termékeket nyújtsunk a 
légkondicionálás és levegőminőség szabályozás területén. 

Kazán 

(nem DriSteem

termék)

Gőz-gőz generátorok (steam-to-steam)

Gőzbeporlasztás Ultra-sorb® XV Ultra-sorb LV, LH

Atmoszférikus gőz bekeverése a légáramba

Túlnyomásos gőz bekeverése a légáramba

Túlnyomásos gőz a 
hőcserélőben tiszta 
vizet forral

Gőz előállítása
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Mivel foglalkozunk

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET LÉTREHOZÁSA

A száraz levegő ideális a baktériumok és vírusok  gyors szaporodása 
szempontjából. A vizsgálatok azt mutatják, hogy amennyiben a helyiség relatív 
nedvességtartalma 40% alá csökken a légzőszervi megbetegedések gyakorisága 
emelkedik. Megfelelő páratartalom szabályzással jelentősen csökkenthető a diákok 
és munkavállalók hiányzása.

GYÁRTÁSI FOLYAMATOK HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

A levegő relatív páratartalmának szabályzása egy épületben jelentősen javítja 
a termelési folyamatokat. A relatív páratartalom a levegőben hatással van 
higroszkópikus anyagok nedvességtartalmára, mint például a faáruk, textilek, 
papír, bőr, rostok és élelmiszerek esetében. Az ilyen anyagok vagy megkötik 
vagy pedig kiengedik a nedvességet az egyensúlyi érték elérése érdekében és ez 
negatívan befolyásolhatja ezen anyagok gyártási folyamatát.

KÜLÖNFÉLE ANYAGOK ÉS MŰALKOTÁSOK MEGŐRZÉSE

A levegő változó páratartalmának hatására különféle anyagok folyamatosan 
megkötik és kiengedik a nedvességet. Ezek a változások ennek megfelelően 
hatással vannak az anyagok súlyára, szilárdságára és megjelenésére, valamint akár 
tönkre is tehetik azokat vagy negatívan befolyásolhatják az élettartamukat.

Ultra-sorb LV, LH

Földgázfűtésű gőzpárásítók Elektromos fűtésű gőzpárásítók (ellenállásfűtésű vagy merülőelektródás)

Gőzbeporlasztó csövek - Rapidsorb Gőzbefúvó egység közvetlen helyiség párásításra

Gőzbekeverés
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FÖLDGÁZFŰTÉSŰ GŐZPÁRÁSÍTÓK

GTS® párásító
Legalacsonyabb üzemeltetési költség az összes párásító között

A robosztus GTS gőzpárásító széles teljesítmény tartományban választható és 
gyakorlatilag mindenféle tápvízzel üzemeltethető. A rugalmas üzemnek és a 
teljes égőmodulációs lehetőségnek köszönhetően a GTS berendezések ideális 
választást jelentenek szinte minden felhasználási területen.

• Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldalon)

• Akár 70%-kal csökkentett CO2 kibocsájtás és energia felhasználás

• A gőzpárásítók közül a legalacsonyabb költséggel üzemeltethetők (a 
Humidycalctool programmal számolható a potenciális megtakarítás; lásd 
“Eszközök” fejezetben a 13.oldalon)

• Beltéri és kültéri telepíthetőség

• Beépített ürítési vízhőmérséklet temperálás

Teljesítmény tartomány: 34–272 kg/h 
készülékenként; akár 16 berendezés összekapcsolható  4354 kg/h 
rendszerteljesítményig

Gőzgenerátorok

GŐZ-GŐZ GENERÁTOROK

STS® gőzpárásító
Kémiai anyagoktól mentes gőz

Az STS sorozatú párásító berendezések kémiai anyagoktól mentes gőzt állítanak 
elő levegőpárásítási célokra kazángőz, mint primer hőforrás segítségével. A 
hőcserélőjében kazángőz párologtatja el a tiszta tápvizet, hogy a termelt gőzzel 
nedvesítse a levegőt. Mivel ez egy zárt rendszer, ezért a kazángőz vagy az abban 
található kémiai anyagok nem juthatnak be a párásítandó térbe; visszatérnek a 
gőzkazánba. Az STS sorozatú berendezések az összes szóba jöhető tápvíz fajtával 
kompatibilisek.

•  Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldal)

•  ±1%-os tartományban képes a relatív nedvességtartalom tartására a 
választható speciális DI/RO vizes opcióval

• A lehető legenergiahatékonyabb módja a kémiai anyagoktól mentes gőz 
előállításának levegőnedvesítési célokra nyomás alatti gőzzel, mint primer 
hőforrással.

•  Kültéri és időjárásálló burkolattal is rendelhető

• Könnyen alkalmazható gőzbeporlasztó párásító leváltásához

Teljesítmény tartomány: 9,1–726 kg/h készülékenként;
akár 16 berendezés összekapcsolható  11612 kg/h rendszerteljesítményig
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ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS FŰTÉSŰ GŐZPÁRÁSÍTÓK

Vaporstream® párásító
Sokoldalúság és pontos szabályzás

A komfort párásítástól egészen a legszigorúbb követelményeket támasztó tisztaterek nedvesítéséig 
a Vaporstream elektromos párásító egy ipari berendezés, melyet úgy terveztek, hogy bármilyen 
épületben felmerülő légnedvesítési feladattal megbirkózzon. A Vaporstream típusok és rendelhető 
opciók többrétű szabályzási képességeket, széles teljesítmény tartományt és mindenféle 
tápvízzel való üzem lehetőségét foglalják magukban

• Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldalon)

•  ±1%-os tartományban képes a relatív nedvességtartalom tartására

 a választható speciális DI/RO vizes opcióval és szilárdtest relével

• Nulla és 100% közötti teljesítmény moduláció (szilárdtest relével)

•  Kültéri hőmérsékletszabályzott és időjárásálló burkolattal is rendelhető

•  Számtalan konfi gurációs és opciós lehetőség választható

•  Légcsatorna hálózaton keresztül vagy közvetlenül a párásítandó térbe képes nedvesíteni

Egyedi készülékteljesítmény: 2,6–129 kg/h között; 16 berendezés összekapcsolható  2068 kg/h rendszerteljesítményig

Humidi-tech® párásítók
Sokoldalúság és megjelenés

A Humidi-tech berendezések kompakt, burkolatos készülékek, melyek alkalmasak 
mindenféle tápvízzel történő üzemre. Felszerelése nagyon egyszerű: Csak erősítse 
a készülék hátoldalát egy megfelelő tartóhoz és csatlakoztassa az elektromosságot, 
tápvizet és lefolyócsövet.

• Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldal)

• ±1%-os tartományban képes a relatív nedvességtartalom 

 tartására a választható speciális DI/RO vizes opcióval

• Nulla és 100% közötti teljesítmény moduláció

• Szilárdtest relé (SSR) alaptartozék

• Esztétikus megjelenésű burkolat — tökéletes látható szereléshez befejezett terekben

•   Légcsatorna hálózaton keresztül vagy közvetlenül a párásítandó térbe képes nedvesíteni a teljesítményhez 
választható közvetlen helyiség-gőzbeporlasztó egységek (SDU) segítségével

Egyedi készülékteljesítmény: 2,7–46 kg/h között; 16 berendezés összekapcsolható  740 kg/h rendszerteljesítményig

CRUV® párásító
Kompakt és könnyen szervízelhető

A kompakt CRUV párásítót úgy terveztük, hogy meglévő burkolatba integrálható legyen, 
mint például egy klímaszekrény vagy rooftop berendezés esetében vagy akár egy meglévő 
rendszerhez is könnyen hozzáilleszthető. A CRUV készülék önmagában üzemképes és 
minden rendelkezésre álló tápvízfajtával kompatibilis.

•  Opcionális Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldal) a többszintű szabályozás lehetőségéhez

•  Nulla és 100% közötti teljesítmény moduláció (szilárdtest relé, SSR opcióval)

• Könnyű hozzáférés a tartályhoz az elektromos és vízoldali csatlakozások szétszerelése nélkül

Teljesítmény tartomány: 2,7–46 kg/h

mint például egy klímaszekrény vagy rooftop berendezés esetében vagy akár egy meglévő 

•  Opcionális Vapor-logic® szabályzó (lásd 12.oldal) a többszintű szabályozás lehetőségéhez

• Könnyű hozzáférés a tartályhoz az elektromos és vízoldali csatlakozások szétszerelése nélkül

Gőzgenerátorok

opciók többrétű szabályzási képességeket, széles teljesítmény tartományt és mindenféle 
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Gőzgenerátorok

ELEKTRÓDÁS LÉGNEDVESÍTŐ

XT sorozatú párásító
Könnyű telepítés és karbantartás

Az XT sorozatú elektródás gőzpárásító az épületek széles skálájának légnedvesítési 
igényeihez tud megoldást nyújtani beleértve az egészségügyi, kereskedelmi, ipari 
és intézményi ingatlanokat. A könnyű szerelhetőség és a minimális karbantartási 
igény miatt az XT sorozat az egyik legmegfi zethetőbb párásító berendezés a piacon.

• Könnyű karbantarthatóság — csak cserélje ki a műanyag párásító hengert

• Rugalmasan illeszthető, számtalan gőzbeporlasztási opcióval

• Teljeskörű szabályzási lehetőség a Vapor-logic® szabályzóval (lásd 12.oldalon)

• Automatikus ürítési és töltési ciklusok optimalizálják a párásító működését

Teljesítmény tartomány: 2,3–130 kg/h között; lehetőség van akár négy készülék 
közös rendszerbe illesztésére maximum  520 kg/h teljesítményig (XTP). 
65 kg/h legnagyobb teljesítmény egy párásító hengerrel.

ÁTFOGÓ SZABÁLYZÁS VAPOR-LOGIC OPCIÓVAL

A Vapor-logic szabályzó magasra tette a színvonalat az 
elektródás párásítók szabályzási lehetőségeinek területén 
(XTP). Elérhető egy könnyen kezelhető alap szabályzóval 
szerelt változat is (XTS).

XTR párásító
Megfelelő páratartalom az egészség és a komfort érdekében

Az XT sorozatú elektródás gőzpárásító az épületek széles skálájának légnedvesítési 
igényeihez tud megoldást nyújtani beleértve a lakossági és kisebb kereskedelmi 
ingatlanokat.

• Megfi zethető

• Gazdaságos és könnyen 
üzemeltethető

• Könnyű karbantarthatóság — csak 
cserélje ki a műanyag párásító 
hengert, amikor kigyullad a szervíz 
jelző LED

• Folyamatos vagy be/ki szabályzással

• Légcsatorna hálózaton keresztül 
vagy közvetlenül a párásítandó térbe 
képes nedvesíteni 

Teljesítmény: 4.9 kg/h

Be-ki 
nyomo 
gomb

Víztöltés 
visszajelző

Gőz 
visszajező

Ürítés   
jelző

Szervíz 
jelző

SZABÁLYZÓ KIJELZŐ ÉS FUNKCIÓI
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Közvetlen helyiségpárásításra alkalmas gőzbefúvó készülékek
Különálló vagy gőzpárásítóra szerelhető kivitelben

Közvetlen helyiségpárásító gőzbefúvó egységek (SDU) közvetlenül a gőzgenerátorra 
szerelhetők vagy a heyiség egy távolabbi pontján csendben fújják be a levegővel kevert 
gőzt a helyiség terébe.

• SDU HT egységteljesítmény: 46,3 kg/h-ig

• Gőzbeporlasztó XT egységteljesítmény: 22,7 kg/h-ig

Gőzbeporlasztás

XT sorozatú légnedvesítőre 
szerelt XT gőzbefúvó egység

Egycsöves gőzbefúvók
Rugalmas szerelhetőség

•    Alacsony teljesítményű gőzbeporlasztáshoz vízszintes vagy függőleges 
légcsatornákba szerelve

•  Nagyhatékonyságú befúvócsővel is rendelhető (lásd alul)

Teljesítmény tartomány: 44,1 kg/h-ig

TERMÉKEK ATMOSZFÉRIKUS GŐZ BEPORLASZTÁSÁRA

Rapid-sorb® gőzbeporlasztó csőrendszer
Osztó és gyűjtőcső egyben több beporlasztó csővel és rövid párásítási hosszakkal

A Rapid-sorb gőzbeporlasztó csöves rendszerek olyan alkalmazásoknál jönnek szóba, ahol több 
befúvócsőre van szükség a nagyobb gőzteljesítmény és/vagy a limitált keveredési hossz miatt.

•  Rövid keveredési hossz, összehasonlítva az egy befúvócsővel

•  Rendelhető méretek 254 × 254 mm mérettől felfelé

• Horizontális vagy vertikális légáramokhoz légcsatornán belüli vagy kívüli osztócsővel

•  Nagyhatékonyságú befúvócsövekkel is rendelhető (lásd alul)

Teljesítmény tartomány: 955 kg/h-ig

Ultra-Sorb LV típusú gőzbefúvó 
panel nagy hatékonyságú csövekkel

Rapid-sorb típusú gőzbefúvó panel nagy 
hatékonyságú csövekkel

Nagyhatékonyságú Gőzbefúvó Csövek
Új és meglévő Ultra-sorb és Rapid-sorb egységekhez

Az összes Ultra-Sorb XV típusú gőzbefúvó egység nagyhatékonyságú gőzbefúvó csövekkel van ellátva. 
Az Ultra-sorb LV és LH a Rapid-sorb és az egycsöves gőzbefúvóknál rendelhető opció.

• Rendelhető továbbá utólagosan meglévő Ultra-sorb LV és LH valamint Rapid-sorb panelekhez

• Legrövidebb keveredési hossz

• Legmagasabb energiahatékonyság

• A csövenkénti magasabb teljesítmény javítja a hatékonyságot és 
csökkenti a költségeket

•  Akár 85%-os energiaveszteség csökkenés : 
A nagyhatékonyságú befúvócsövekkel jelentősen 
csökkenthető a levegő nemkívánt hőmérséklet 
emelkedése és az ezzel járó kondenzátumképződés.

•  Légcsatornán belüli felhasználásra forradalmi, szabadalmi védettség alatt álló szigetelőanyag alkalmazásával
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NYOMÁS ALATTI VAGY ATMOSZFÉRIKUS GŐZ BEPORLASZTÁSÁRA

Ultra-sorb gőzbefúvó panel
Az Ultra-sorb gőzbefúvó panel magasra tette a mércét a rövid gőz-levegő keveredési 
hosszak tekintetében.

• Garantált rendkívül rövid keveredési hosszak — 150-300 mm távolságra szerelhető
légáram irányba légtechnikai berendezési tárgyaktól a páralecsapódástól való 
aggodalom nélkül

•  Csökkentse az  energiaveszteségeket nagyhatékonyságú gőzbefúvó 
csövekkel(lásd 7.oldalon)

• Nincs duplafalú befúvócső; nincs szükségtelen hőnyereség

• Legalacsonyabb telepítési költségek

• 305 × 305 mm és 3658 × 3658 mm közötti mérettartományban horizontális 
vagy vertikális légcsatornába szerelhető

•  A könnyű szerelés érdekében gyárilag készre szerelve vagy darabokban szállítva is rendelhető

•  Kevesebb, mint 7 kPa nyomásesésre van szükség a gőz beporlasztásához 

Ultra-sorb

Ultra-sorb LV & LH modellek
Legsokoldalúbb megoldások

• Opcionálisan nagyhatékonyságú gőzbefúvó csövekkel.
Akár 85% energiaveszteség csökkentés (lásd 7.oldal)

• Könnyű telepíthetőség

• Túlnyomásos vagy atmoszférikus gőzös alkalmazásokra

Teljesítmény tartomány:
 Túlnyomásos gőzzel: 1815 kg/h-ig
 Atmoszférikus gőzzel: 840 kg/h-ig

Ultra-sorb Models LV

 Ultra-sorb XV modell
Legmagasabb szint a gőzbeporlasztásban

• A leghatékonyabb gőzbeporlasztó termék a piacon

• Leghatékonyabb:

– A nagyhatékonyságú gőzbefúvó csövek alaptartozék

– Legalacsonyabb hőnyereség

– Integrált kondenzátum kezelés : XV elpárologtatja a gőzbeporlasztás által 
    generált kondenzátumot és a nyomás alatti kondenzátum visszavezethető a 
    kazánba szivattyúk, szelepek, légtelenítők, szabályzó elemek nélkül.

–  Nulla vízveszteség: az összes kondenzátum visszajut a kazánba melegen, energiát, 
vizet és kazánvédő vegyszereket megtakarítva

• Túlnyomásos gőzős párásító rendszerekhez, 35 kPa minimum gőznyomásra

•  Kémiai anyagoktól mentes kazángőzös párásításhoz az STS gőz-gőz párásító használatával

Teljesítmény:
 Túlnyomásos gőzzel: 898 kg/h-ig
 STS párásítóval: 204 kg/h panelonkénti teljesítményig

Ultra-sorb XV modell

Ultra-sorb LH modell



9TERMÉKKATALÓGUS

Gőzbeporlasztás

GŐZBEPORLASZTÁS JELLEGZETESSÉGEI 

DriSteem által gyártott gőzbefúvó párásítók a modellek széles skálájában érhetők 
el és számtalan felhasználási területen alkalmazhatók.

• Gőzköpenyes befúvó csövek — megszüntetik a kondenzciót és annak a 
légcsatornába való becsöpögését

• Rozsdamentes acél konstrukció — azonnali felfűtés, minimális kondenzáció és 
nincs vízbecsöpögés hidegindításkor

• Könnyű konstrukció — nincs szükség speciális tartókra és függesztőkre

 
Többcsöves gőzbefúvó párásító (Multiple-Tube)
Bármilyen igényre alkalmazható, nagyobb teljesítményeknél

A többcsöves gőzbefúvó egység (Multiple Tube) nagy légcsatornákhoz és 
légkezelőkhöz lett kifejlesztve. Rövid és közepes keveredési hosszak érhetők el 
ezzel a termékkel és a telepítés helyszínén kell összeszerelni.

Az un.Maxi-bank™ opció gyárilag össze van szerelve és tartalmazza a gőzosztót és 
az összekötő csöveket is.

Alkalmazható 14–345 kPa
Teljesítmény tartomány: 2,3–1809 kg/h

A közvetlen helyiségnedvesítésre 
szolgáló Area-type berendezés 
kivételével az összes itt bemutatott 
párásító rendelhető opcióval a teljesen 
rozsdamentes acél konstrukciót igénylő 
felhasználásokhoz.

Mini-bank® párásító
Előre összeszerelt termék kis méretű légcsatornákhoz

A Mini-bank párásítókat kisméretű légcsatornákhoz és rövid párásítási hosszakra 
tervezték. Az előre megtervezett és összeszerelt osztó- és befúvócső egység 
készenáll a légcsatornába szerelésre és bekötésre.

Gőznyomás tartomány: 14–103 kPa 
Teljesítmény tartomány: 0,7–38 kg/h

Közvetlen helyiségpárásító egység (Area-type™)
Légcsatorna nélküli helyiségekhez

A közvetlen helyiségpárásító készülékeket olyan nyitott terek pl.raktárak és gyártócsarnokok részére 
tervezték ahol nincs légcsatorna rendszer, amely felhasználható lenne párásításhoz. A készülék által 
befújt gőzt egy csendes ventilátor vízcseppek bejuttatása nélkül elkeveri a térben. 

Gőznyomás tartomány: 14–103 kPa 
Teljesítmény tartomány: 0,8–130 kg/h

Egycsöves gőzbefúvó párásító
Alkalmas—de nem csak—kisteljesítményű gőzbeporlasztó rendszerekhez

Az egycsöves gőzbefúvó párásító (Single-tube) széles csőhossz tartományban 
rendelhető közepes és hosszú keveredési hosszak mellett. A cseppleválasztó/
befúvó cső egység gyárilag össze van szerelve.

Gőznyomás tartomány: 14–345 kPa 
Teljesítmény tartomány: 0,7–238 kg/h
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Evaporatív hűtés és párásítás

ENERGIAHATÉKONY

Az evaporatív hűtési és párásítási rendszerek hőt vonnak el a levegőből, hogy 
fűtetlen vizet párologtassanak el nagynyomású víz fúvókákkal való beporlasztása 
vagy a levegő nedvesített anyagon történő átvezetése révén. Ez a folyamat növeli 
a levegő relatív páratartalmát és eközben csökkenti a hőmérsékletét. Ennek 
megfelelően ezek a rendszerek nagy hatékonysággal tudják a levegőt párásítani és 
hűteni.

CSÖKKENTI A HŰTÉSI IGÉNYT

Ahogy a vizet felveszi a levegő az evaporatív hűtés hatására csökken az épület 
hűtési igénye. 1 liter víz elpárolgásakor 2300 kJ energiát von el a levegőből.

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

A nagynyomású vízbeporlasztásos és a nedvesített közeges rendszerek nagyon kis 
karbantartási igény mellett üzemeltethetők. 

A nagynyomású vízbeporlasztásos rendszer rozsdamentes acél szivattyúja 8000 
üzemórát követően igényli az első karbantartási ellenőrzést, ugyanakkor a 
beporlasztó fúvókák és szelepek karbantartás mentesek.

A DriSteem cég által ajánlott vízkezelési opció rendkívül tiszta vizet biztosít a 
nagynyomású vízbeporlasztásos rendszerekhez, így nem rakódik le vízkőpor a 
felületekre. A fordított ozmózisos (RO) vízkezelő rendszer automatikusan visszaöblít 
a membránok hosszabb élettartama érdekében.

A nedvesített közeges adiabatikus rendszer robosztus centrifugal szivattyúkkal 
újrahasznosítja a vizet miután átfolyik a párásító közegen. A visszakeringtetett 
vízben oldott ásványi anyagok koncentrációját a Vapor-logic szabályzó 
folyamatosan kézben tartja a vízveszteség minimalizlása és a nedvesítő közeg 
élettartamának növelése érdekében. Amennyiben szükséges az új nedvesítő 
közeget tartalmazó kazetták könnyedén az elhasználódottak helyére tehetők. 

KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT EVAPORATÍV HŰTÉS

Hőcserélő bypass zsalukkal (mindkét légáramban)

Beporlasztási hely
Kidobott

levegő

Külső
Levegő

Visszas
zívott
levegő

Befújt
levegő

Elszívó
ventilátor

Befúvó
ventilátor

Fűtőkalorifer

Végső nedvesítő közeg

Vízbeporlasztás helye

Hűtőkalorifer

Közvetett evaporatív hűtés

A közvetlen evaporatív hűtés nedvességet juttat a befújt levegőbe. 
Közvetett evaporatív hűtés a hőcserélőben nedvesség hozzáadása 
nélkül történik  Az ábra egy nagynyomású vizes rendszert mutat.
A közvetlen vagy közvetett evaporatív hűtés hasonlóan működik 
nedvesített közeges adiabatikus rendszereknél.

Közvetlen evaporatív hűtés

Párásítás

Szűrő 

Végső nedvesítő közegSzűrő

NAGYNYOMÁSÚ VÍZBEPORLASZTÁSOS 

NEDVESÍTETT KÖZEGES RENDSZER

A DriSteem által gyártott nedvesített 
közeges rendszer evaporatív hűtést és 
párásítást tesz lehetővé légkezelőben és 
légcsatornában.
A Vapor-logic szabályzó által biztosított 
kifi nomult víz és oldott ásványi anyag szint 
kezelés optimalizálja a vízfogyasztást és a 
nedvesítő közeg élettartamát.

DriSteem nagynyomású vízbeporlasztásos 
rendszere evaporatív hűtést és párásítást 
tesz lehetővé több zónában légkezelőkben, 
légcsatornában vagy szabad terekben. 
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Evaporatív hűtés és légnedvesítés

Tulajdonság Nagynyomású Vízbeporlasztásos Rendszer Nedvesített Közeges Evaporatív Rendszer 

Sokoldalú 
alkalmazhatóság Alkalmas minden felhasználásra; népszerű felhasználási terület az adatközpontok, ipari gyártási folyamatok, nyomdaipari alkalmazások

Fejlett 
technológia

Precízen megmunkált mikroméretű turbinák segítségével a 
vízcseppek a koracél fúvókákban rendkívül kisméretű részekre 
porladnak

A szabályzó előre látja a hűtési igényeket,
maximalizálja a rendszer bekapcsolt idejét, fi gyeli a nedves közeg 
teljesítményét, jelzi a csere szükségességét és 
hőmérséklet szabályzást végez

A víz a fúvókáknál akár 80 bar nyomású lehet.
Nincs szükség sűrített levegőre

Oldott anyag koncentráció kezelés maximálja a nedves közeg 
élettartamát és csökkenti a vízfelhasználást

A beépített mágnesszelep a fúvókáknál gondoskodik arról, hogy ne 
legyen vízcsepegés a rendszer leállásánál

Több kompakt keringtető szivattyú biztosítja a redundanciát
alacsony rendszer energia felhasználás mellett

Megfelel a VDI6022 szabvány előírásainak

A hűtőhatás
energiát takarít 
meg

Minden egyes kg levegő által felvett víz  2300 kJ hőt von el a környezetből

Egyidejű hűtés és párásítás mellett jelentős energia megtakarítás érhető el

Alacsony
Karbantartási 
igény

A koracél szivattyút a tisztított víz hűti; 8000 üzemórát követően
szükséges a karbantartási ellenőrzés

Csapvizet használ, nincs szükség a vízkezelő berendezés
karbantartására

A rozsdamentes acél fúvókák és szerelvények 
karbantartásmentesek

Az oldott anyag koncentráció kezelés minimalizálja a nedves közeg 
vízkövesedését ezáltal megnövelve annak élettartamát

Alapos vízszűrés megvédi a rozsdamentes acél alkatrészeket
a korróziótól és a szükségtelen elhasználódástól

A könnyen cserélhető média kazetták másodpercek alatt helyükre 
tehetők

A nagyteljesítményű szivattyúk a vízkőrészecskéket állandó 
mozgásban tartják a tartályban, így könnyedén leüríthetők

Teljeskörű
rendszer szabályzás
Vapor-logic-kal

Pontos, gyorsan reagáló nedvességszabályzó; PID szabályzó 
maximális teljesítményre hangolja a rendszert

Állítsa be, jelenítse meg és szabályozza be a rendszerfunkciókat az 
intuitív kezelő/kijelző egységgel vagy a webes interfésszel

Bármely épületfelügyeleti rendszerbe interálható Modbus és
opcionálisan BACnet vagy LonTalk kommunikációs protokollal

Többzónás
szabályzási  
képesség

Egyedi zónafi gyelés és modulált léptető szelepek pontos 
szabályzást nyújtanak az összes zónában optimális keveredés 
és minimális vízveszteség mellett N/A

Egy rendszer hűt és párásít több különböző igényű zónát 

Sokrétű

Légkezelőben, légcsatornában és nyitott terekben hűt és párásít Légkezelőben és légcsatornában hűt és párásít

A fúvókák beléptetése és pulzáló modulációja lehetővé teszi a 
rendszertejlesítmény nagymértékű leszabályozását

Médiafelületek beléptetése és a kiszámítható működés lehetővé 
teszi a rendszertejlesítmény nagymértékű leszabályozását
; egyes felületek párásításra aktívak maradnak, míg mások 
kiszárított állapotban vannak

680 kg/h-ig növelhető egységteljesítmény,
több egységből álló rendszereknél lehetőség van nagyobb hűtési/
párásítási teljesítmény elérésére

Nedves media méretek 0.4 m2 -től 9.3 m2 -ig;
Lehetőség van több egység együttes használatára nagyobb 
teljesítményekhez

Rugalmasan alkalmazható a legnagyobb kíhívásokkal járó felhasználási területeken, a DriSteem képviseletek kiterjedt hálózata segít a 
rendszer megfelelő kiválasztásában és megtervezésében

Teljeskörű
Vízkezelési 
megoldások

A DriSteem cégtől elérhető vízkezelési opciók a RO, mechanikus 
vízszűrés, klórmentesítés és kétoszlopos 
vízlágyítás

Nem igényli
Automatikus visszaöblítéses technológia biztosítja az RO membrán 
hosszú élettartamát

Az ultra tisztaságú tápvíz  megszünteti a vízkőpor megjelenését és 
a baktériumok/vírusok elszaporodását amely csapvíz
használata esetén fennálló veszély 
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Az USB csatlakozási pont segítségével könnyen frissítheti a szabályzó szotvert/fi rmware-t 
és visszatölthet beállítási/helyreállítási adatokat.

A valós idejű óra funkció segítségével pontosan követhető a hiba- és rendszerüzenetek 
időpontja, valamint az ürítési és öblítési ciklusok pontos időzítése.

Kiegészítő hőmérséklet érzékelő/jeladó  lehetővé teszi a hőmérséklet 
kompenzációs szabályzást a hideg felületeken történő esetleges kondenzáció 
elkerülése érdekében vagy a levegőhőmérséklet fi gyelést pl.légcsatornában.

Programozható kimenetek lehetővé teszik különböző üzemjelek küldését és a 
készülék aktiválását.

Több légnedvesítő együttes szabályzása funkció segítségével akár 16 légnedvesítőt 
tudunk egy szabályzóról működtetni.

Az adattárolás funkció  megengedi az üzemadatok széles körének letöltését 
számítógépre és azok analizálását.

Fejlett diagnosztikus és adatgyűjtési lehetőségek.

PONTOS, GYORS REAGÁLÁSÚ SZABÁLYZÁS

A DriSteem összes gőzlégnedvesítő és evaporatív párásító berendezésének a Vapor-
logic a közös szabályzási platformja. A Vapor-logic pontos, gyors és PID szabályzás, mely 
a DriSteem rendszereit a maximális teljesítményre hangolja.

Modbus®, BACnet®, vagy LonTalk®  lehetővé teszi a különböző épület felügyeleti 
rendszerekkel való együttműködést. A Modbus alaptartozék,  BACnet vagy LonTalk 
választható opciók.

Webes interfészt  által beállítható és megjeleníthető a legtöbb párásítási funkció 
Etherneten keresztül akár közvetlenül, akár pedig hálózatról távoli eléréssel.

A mágneskapcsolók működési idejét a szabályzó kiegyenlíti ezáltal egyenletesen 
terhelődnek és hosszabb lehet az élettartamuk a Vaporstream párásítókban.

A ciklusszámláló üzenetet küld, amikor szükséges a mágneskapcsolók cseréje az 
elektromos párásítókban.

USB csatlakozó 
fi rmware frissítésekhez, 
adatletöltéshez és 
rendszeradatok visszatöltéséhez, 
helyreállításához.

Használja a Vapor-logic kezelőt vagy a webs interfészt a párásító rendszere vezérléséhez.

Szabályzás
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DRANE-KOOLER/ÜRÍTETT VÍZ VISSZAHŰTŐ

Az un.Drane-kooler hideg tápvizet kever a párásító által leürített forróvízhez, hogy csökkentse 
annak hőmérsékletét mielőtt bekerül a lefolyórendszerbe. Ez megfelel az előírásoknak és 
megelőzi a PVC lefolyócsövek tönkremenetelét

KITERJESZTETT GARANCIA PROGRAM

A kiterjesztett garancia a normál DriSteem által nyújtott garanciát meghosszabbítja egy vagy 
két évvel. A készülékekre két éves limitált garancia kérhető az előre nem látható költségek 
kiküszöbölésére és az üzemeltetési költségek tervezhetőségére.

SZERVÍZKÉSZLETEK

A szervízkészletek tartalmazzák minden berendezés javításához a legszükségesebb  alkatrészeket.
A szervízkészletek árazása kedvezőbb, mintha minden alkatrészt külön vásárolna meg.

Fűtött/szellőztetett kültéri burkolatok
rendelhetők az összes gőzlégnedvesítőhöz

Védőburkolatok
Elérhetőek a Vaporstream és STS készülékekhez

Opciók és tartozékok

KÜLTÉRI BURKOLATOK ÉS VÉDŐK

A fűtött/szellőztetett kültéri burkolatok a gőzös párásítók részére teljesen 
összeszerelve érkeznek a telepítés helyszínére így beépítésük nagyon egyszerű. 
Független üzempróbák biztosítják, hogy ezek a 
kültéri burkolatok megbízható működést garantálnak 
akár extrém környezeti körülmények mellett is.A 
GTS berendezések kültéri burkolata CE-minősített 
kültéri üzemre és az STS valamint a Vaporstream 
típusok kültéri burkolatai megfelelnek az ETL 
minősítésnek kültéri működésre. A Vaporstream és 
STS légnedvesítők védőburkolatai gyárilag teljesen 
össze vannak szerelve, hogy a nap, szél és eső ellen 
védjenek.

Eszközök

DRICALC
Méretező és kiválasztó 
szoftver

A DriSteem DriCalc szoftvere számolja a párásítási igényeket, kiválasztja a készülékeket, megírja 
a specifi kációt és a szerelési útmutatót és adattáblázatokat generál.

Klikkeljen a DriCalc feliratra weboldalunkon a DriCalc szoftver ingyenes hozzáféréséhez.

LOADCALC
Párásítási igény kalkulátor

A LoadCalc nedvesítési igényt számol a befújt levegő, környezeti levegő állapota és a kívánt 
helyiség légállapot alapján

Klikkeljen a LoadCalc programra a “Tools” menüben a DriSteem honlapon a kalkulátor 
elindításához.

ENERGYCALC
Energia megtakarítás 
kalkulátor

Sok helyen a meglévő elektromos párásító új földgázosra való cseréjéből eredő üzemeltetési 
költségmegtakarítás olyan jelentős, hogy képes fedezni az ebből eredő költségeket

Látogasson el://www.humiditycalctool.com/calculator oldalra

WWW.DRISTEEM.COM
A honlapunk

A DriSteem disztribútorok listáját megtalálja a honlapunkon továbbá letöltheti a legfrissebb 
információs anyagokat termékeinkről, többet megtudhat a légnedvesítés szükségességéről, 
használhatja online kalkulátorainkat nedvességigény, energiamegtakarítás és megtérülés 
számításhoz valamint videokat is megnézhet termékeinkről.
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Áttekintés: Összes termék

DriSteem gőzlégnedvesítők összehasonlítása

GTS STS Vaporstream Humidi-tech CRUV XT Series XTR

Energiaforrás

Elektromos, ellenállás fűtésű (fűtőelem) X X X

Elektromos, vezetőképesség elvén (elektródás) X X

Földgáz vagy PB gáz X

Kazángőz X

Gőzteljesítmény, kg/hr

Maximum (egy párásító) 272 726 129 46 46 130 4.9

Minimum 34,0 9,1 2,6 2,7 2,7 2

Maximum (több készülék kapcsolt üzemben) 4354 11612 2068 740 520 (*)

Felhasználási méret gőzteljesítmény alapján **       

Egy készülék által kiszolgált épületterület  (m2) 9290 24712 4412 1579 1579 4394 552

Szabályzó

Vapor-logic szabályzó X X X X Opcionális Opcionális

Standard szabályzó X

Mikroprocesszoros be-ki vagy folyamatos szabályzójel X

Szabályzási képességek

Folyamatos szabályzójellel *** ± 3% ± 3% ± 1% ± 3% ± 3% ± 3% ± 5%

Be-ki szabályzójellel (kétpont szabályzás) *** ± 3% ± 5%

Rendelhető opciókkal különleges felhasználásokhoz *** ± 1% ± 1% ± 1%

Tápvíz típusa

Csapvíz X X X X X X X

Lágyított víz X X X X X X X

Fordított ozmózisos víztisztítóval kezelt víz X X X X X

Ionmentes víz X X X X X

folytatódik a következő oldalon
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Áttekintés: Összes termék

DriSteem gőzlégnedvesítők összehasonlítása (folytatás)

GTS STS Vaporstream Humidi-tech CRUV XT Series XTR

Szerelési opciók

Beltéri telepítésre X X X X X X

Kültéri telepítésre (választható burkolattal) X X X

Gőzbefúvás közvetlenül a térbe X X X X X

Párásítás kompakt légkondicionáló egységben X

Gőzbeporlasztási opciók

Rapid-sorb X X X X X X

Egycsöves gőzbefúvó X X X X X X

SDU-E X X

SDU-I X X

XT gőzbefúvó készülékre vagy távolra szerelt kivitelben X

XTR gőzbefúvó készülékre vagy távolra szerelt 
kivitelben X

Ultra-sorb  XV típus X

Ultra-sorb LV és LH típus X X X X X X

XTR gőzbefúvó cső X

XTR ventilator készlet X

Helyiségpárásító (Area-type) ventilátor 
(gőzlégnedvesítőre szerelve) X X

Vízhőmérséklet temperáló

Drane-kooler X Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális

Beépített vízhőmérséklet temperáló X X

*   Négy lépcsős XT párásítók, nem többkészülékes szabályzás
**     20% külső levegő, épületben 21°C & 50% RN, tipikus kereskedelmi épület terhelés 18 m3/h per m2  
***   Nagyon pontos szabályzási igény és/vagy különleges felhasználásnál kérjük keresse a DriSteem képviseletet.

DriSteem porlasztásos, gőzbefúvó és gőzbekeverő termékek összehasonlítása

Gőzbefúvó típusa DriSteem product
Teljesít-
mény Atm. Gőznyomás a gőzbeporlasztó belépő oldalán, kPa

kg/hr 14-103 14-345 34-345

DriSteem párásítókban 
termelt atmoszférikus gőz 
befúvása

Rapid-sorb 955 X

Gőzbefúvó cső  DN40 (kondenz csatlakozással, szigetelt) 29,5 X

Gőzbefúvó cső  DN50 (kondenz csatlakozással, szigetelt) 44,1 X

SDU-I 13,6 X

SDU-E 46,3 X

SDU-003E (XTR gőzbefúvó) 3,5 X

SDU-003F (XTR ventilátor készlet) 3,5 X

SDU-006E (XT gőzbefúvó) 9,1 X

SDU-017E (XT gőzbefúvó) 22,7 X

Ultra-sorb XV típus ( STS párásítóval) 204 X

Ultra-sorb LV típus 840 X

Ultra-sorb LH típus 840 X

Area-type ventilátor 130 X

Kazángőz beporlasztása

Többcsöves gőzbefúvó egység (Multiple-tube) 1809 X

Mini-bank párásító 38 X

Egycsöves gőzbefúvó egység (Single-tube) 238 X

Area-type párásító 130 X

Ultra-sorb LV típus 1815 X

Ultra-sorb LH típus 1815 X

Ultra-sorb XV típus 899 X 
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A subsidiary of Research Products Corporation
An ISO 9001:2000 certifi ed company

Európai iroda::
Marc Briers
Grote Hellekensstraat 54 b
B-3520 Zonhoven
Belgium
+3211823595 (voice)
E-mail: marc.briers@dristeem.com

Cégközont:
14949 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-328-4447 or 952-949-2415
952-229-3200 (fax)

DriSteem Corporation vezérelve az állandó 
termékfejlesztés; ennek megfelelően az ebben 
a kiadványban szereplő adatok és specifi kációk 
előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

DriSteem, CRUV, DriCalc, GTS, Mini-bank, Rapid-
sorb, STS, Ultra-sorb, Vapor-logic,
Humidi-tech és Vaporstream a DriSteem 
Corporation regisztrált védjegyei és bejegyzés 
alatt vannak Kanadában és az Európai Únióban.

Area-type, Drane-kooler, és Maxi-bank a DriSteem 
Corporation védjegyei..

Az ebben a kiadványban használt termék és 
cég megnevezések védjegyek lehetnek, csak 
magyarázati céllal szerepelnek .
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Ragaszkodjon a minőséghez az iparágvezetőtől.

Több, mint 45 éve a DriSteem cég iparágvezető kreatív és megbízhatói 
légnedvesítési megoldásokkal. Kiemelt fi gyelmet fordítunk minőségre 
és ez egyértelműen megjelenik  a DriSteem termékek konstrukcióján. 
DriSteem 2 év korlátozott garanciát nyújt az általa gyártott termékekre a 
meghosszabbított garancia lehetőségével.

Több információért kérjük látogasson el: 
www.dristeem.com
dristeem-europe@dristeem.com

A legfrissebb termékinformációért kérjük látogasson el a honlapunkra:
www.dristeem.com

Az Ön DriSteem Partnere :


